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~ Art. 1°. Fica concedido o Título de Cidadã Goiana à Ilustríssima Senhora

MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Justificamos a presente iniciativa legislativa informando que a

Ilustríssima Senhora MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES, importante

protagonista da Lei nO 11.340/2006, que leva seu nome, é uma farmacêutica

brasileira que lutou para que seu agressor viesse a ser condenado. Com 71

anos e três filhas, hoje ela é líder de movimentos de defesa dos direitos das

mulheres, vítima emblemática da violência doméstica.



Fortaleza, Ceará. Formou-se em Farmácia e

Federal do Ceará em 1966. Logo depois de concluir o mestrado em

parasitologia. Foi lá que conheceu seu segundo marido, um professor de

economia colombiano, Marco Antonio Heredia Viveros.

As agressões do marido começaram por volta do quarto ano de

casamento. No início, a violência era psicológica e verbal, do tipo que causa

desvalorização da pessoa. Em 1983, seu marido, tentou matá-Ia duas vezes.

Na primeira vez atirou simulando um assalto, na segunda tentou eletrocutá-Ia.

Por conta das agressões sofridas, Maria da Penha ficou paraplégica. Dezenove

anos depois, seu agressor foi condenado a oito anos de prisão. Por meio de

recursos jurídicos, ficou preso por dois anos. Solto em 2004, hoje está livre.

Em 7 de agosto de 2006, foi sancionada à época pelo presidente do

Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei Maria da Penha, na qual há aumento no

rigor das punições às agressões contra a mulher, quando ocorridas no

ambiente doméstico ou familiar.

O episódio chegou à Comissão Interamericana dos Direitos

Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) e foi considerado,

pela primeira vez na história, um crime de violência doméstica. Hoje, Maria da

Penha é coordenadora de estudos da Associação de Estudos, Pesquisas e

Publicações da Associação de Parentes e Amigos de Vítimas de Violência

(APAW), no Ceará. Ela esteve presente à cerimônia da sanção da lei brasileira

que é popularmente conhecida com o seu nome (Lei nO11.340106), junto aos

demais ministros e representantes do movimento feminista.

A nova lei reconhece a gravidade dos casos de violência doméstica

e retira dos juizados especiais criminais (que julgam crimes de menor potencial

ofensivo) a competência para julgá-los.

A senhora Maria da Penha foi indicada para Prêmio Nobel da Paz

2017, sendo um símbolo da luta contra o feminicídio, contra a violência

"permitida" por uma sociedade machista, dominante e agressiva que se omite

em casos terríveis, que tem na sua cultura o "crime por defesa da honra"

permitindo que maridos matem esposas, motivos fúteis que só escondem a

realidade de uma escravidão sexista.



A Lei Maria da Penha é considerada a terceira melhor lei do m

no

violência doméstica e o feminicídio e dirige o Instituto Maria da Penha que

presta auxílio a todas as mulheres que precisem de orientação e proteção.

Ante o exposto, espera-se a aprovação desta Casa Legislativa a este

pleito de concessão de honraria de Título de Cidadania Goiana ao que

especifica.
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EGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art,1 O

da Constituição Estadual decreta e eu sanciono a seguinte lei:

:i ....'" Art. 1°. Fica concedido o Título de Cidadã Goiana à Ilustríssima Senhora

MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES.

Art. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Justificamos a presente iniciativa legislativa informando que a

Ilustríssima Senhora MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES, importante

protagonista da Lei nO 11.340/2006, que leva seu nome, é uma farmacêutica

brasileira que lutou para que seu agressor viesse a ser condenado. Com 71

anos e três filhas, hoje ela é líder de movimentos de defesa dos direitos das

mulheres, vítima emblemática da violência doméstica.
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A senhora Maria da Penha nasceu em 1 de novembro de 1945, ;~~ ..fQ~~

Fortaleza, Ceará. Formou-se em Farmácia e Bioquímica pela Universidade ~~;.~~>J
Federal do Ceará em 1966. Logo depois de concluir

parasitologia. Foi lá que conheceu seu segundo marido, um professor d

economia colombiano, Marco Antonio Heredia Viveros. tn 0J ~~ J ~.
As agressões do marido começaram por volta do quarto ano de ~(,~~/.

casamento. No início, a violência era psicológica e verbal, do tipo que causa

desvalorização da pessoa. Em 1983, seu marido, tentou matá-Ia duas vezes.

Na primeira vez atirou simulando um assalto, na segunda tentou eletrocutá-Ia.

Por conta das agressões sofridas, Maria da Penha ficou paraplégica. Dezenove

anos depois, seu agressor foi condenado a oito anos de prisão. Por meio de

recursos jurídicos, ficou preso por dois anos. Solto em 2004, hoje está livre.

Em 7 de agosto de 2006, foi sancionada à época pelo presidente do

Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a Lei Maria da Penha, na qual há aumento no

rigor das punições às agressões contra a mulher, quando ocorridas no

ambiente doméstico ou familiar.

O episódio chegou à Comissão Interamericana dos Direitos

Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA) e foi considerado,

pela primeira vez na história, um crime de violência doméstica. Hoje, Maria da

Penha é coordenadora de estudos da Associação de Estudos, Pesquisas e

Publicações da Associação de Parentes e Amigos de Vítimas de Violência

(APAW), no Ceará. Ela esteve presente à cerimônia da sanção da lei brasileira

que é popularmente conhecida com o seu nome (Lei nO 11.340/06), junto aos

demais ministros e representantes do movimento feminista.

A nova lei reconhece a gravidade dos casos de violência doméstica

e retira dos juizados especiais criminais (que julgam crimes de menor potencial

ofensivo) a competência para julgá-los.

A senhora Maria da Penha foi indicada para Prêmio Nobel da Paz

2017, sendo um símbolo da luta contra o feminicídio, contra a violência

"permitida" por uma sociedade machista, dominante e agressiva que se omite

em casos terríveis, que tem na sua cultura o "crime por defesa da honra"

permitindo que maridos matem esposas, motivos fúteis que só escondem a

r.eaJidade"da.uma e.scravidão sexista.



violência doméstica e o feminicídio e dirige o Instituto Maria da Penha

presta auxílio a todas as mulheres que precisem de orientação e proteção.

pleito de concessão

especifica.
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PROCESSO N.:

INTERESSADO:

ASSUNTO:

2017001039

DEPUTADO DELEGADA ADRIANA ACCORSI E

OUTROS

Concede o Título de Cidadania que especifica (Maria da

Penha Maia Fernandes).

RELATÓRIO

Trata-se de projeto de lei, de autoria da ilustre Deputada

Delegada Adriana Accorsi e outros, concedendo o título de cidadania goiana à

Senhora MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES.

A homenageada, originária de Fortaleza - CE, é importante

protagonista da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006, que levou o seu nome "Lei

Maria da Penha". A senhora Maria da Penha formou-se em Farmácia e Bioquímica,

na Universidade Federal do Ceará (UFC), e cursou pós-graduação em Parasitologia

na Universidade de São Paulo (USP), onde conheceu o seu marido, pai de suas três

filhas e seu agressor, que tentou assassiná-Ia por duas vezes. Apesar das limitações

físicas, devido às tentativas de homicídio sofridas, Maria da Penha iniciou a sua

batalha pela condenação do agressor.

Todavia, somente após ter seu sofrimento conhecido em todo o

mundo é que Maria da Penha viu o Brasil reconhecer a necessidade de criar uma lei

que punisse a violência doméstica contra as mulheres. A Lei n. 11.340/2006 prevê

aumento no rigor das punições às agressões contra a mulher, quando ocorridas no

ambiente doméstico ou familiar, sendo considerada a terceira melhor lei do mundo

no combate à violência doméstica.

o projeto de lei em exame preenche os requisitos da

Resolução n. 188, de 20 de agosto de 1971, quais sejam: iniciativa de metade mais

um dos membros efetivos da Assembleia Legislativa (fI. 04) e concedido a brasileira

com ilibadas virtudes e relevantes serviços prestados ao Brasil e à Goiás, estando,

ainda, acompanhado do currículo da agraciada (fls. 02 e 03).



,

Logo, cumpre concluir que o projeto de lei ora

apresenta inconstitucionalidades ou ilegalidades, merecendo, tão somente, as

alterações abaixo, com vistas ao aprimoramento da técnica legislativa, objetivando

uniformizar as redações dos projetos de lei deste Poder, mediante a adoção do

seguinte substitutivo:

"SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 109, DE 30 DE MARÇO DE 2017.

Concede título de cidadania que
especifica.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos
termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica concedido a MARIA DA PENHA MAIA
FERNANDES o Título Honorífico de Cidadã Goiana.

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, em de de 2017."

de 2017.

Portanto, adotado o substitutivo apresentado, somos pela

constitucionalidade e juridicidade do presente projeto de lei.

É o relatório.

SALA DAS COMISSÕES, emdY de j~

0~
DEPUTADO LlSSAUER VIEIRA

Relator

RrvfTar



_. - - _. ~ __ o ._ '

,_.; ~_••:' -,t" '.e..-

Presidente:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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Processo N° /&) '7.
Sala das Comissões Deputado Solon Amaral
Em çll / cf /2017.
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• ESTADO DE GOIÁS
~ ASSEMBLEIA LEGISLA TIV A

PROCESSO:
AUTOR
ASSUNTO:

2017001039
DEPUTADA DELEGADA ADRIANA ACCORSI E OUTROS
Concede Título de Cidadania a MARIA DA PENHA MAIA
FERNANDES.

PARECER

A nobre Deputada DELEGADA ADRIANA ACCORSI E
OUTROS, pelo presente processo, requerem a concessão de Título de Cidadã Goiana à
Sra. MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES.

A honraria que ora se concede à Sra. MARIA DA PENHA
MAIA FERNANDES é por demais justa e merecedora.

A homenageada é natural de Fortaleza-CE, mulher íntegra,
trabalhadora que sabe e que sempre soube cumprir retamente o dever. Graduada em
Farmácia e Bioquímica, Mestre em Parasitologia, e, atualmente, é Coordenadora de
Estudos da Associação de Estudos, Pesquisas e Publicações da Associação de Parentes e
Amigos de Vítimas de Violência (APA VV), no Ceará, e, neste ano, indicada para o Prêmio
Nobel da Paz. Assim sendo, além de atender os requisitos esculpidos na Resolução nO188,
de 20 de agosto de 1971, este projeto é um justo e oportuno reconhecimento a uma cidadã
que prestou e presta relevantes serviços ao Estado de Goiás.

Assim, além da legalidade e da constitucionalidade, já analisadas
na' Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ressalta-se a louvabilidade da
proposição de atribuir o título de cidadã goiana a uma goiana de alma, razão pela qual,
somos pela aprovação.

Relator

S~I~9,~S,t.ôinf~sõés,':"de ,
COMISSÃO EXECUTIV A,';, ,....,'; .~' . "" '.

~~.<r~~~" "

(k2017.

A Comissão Executiva aproYÇl"o-p'arecerçio.'r(~l.ator110'S termos em que se acha redigido.
Sala das Comissâes;J{?'de'YJ1<lie- de 2017.

, ~ ~'.. - ~-~ o -,- ._~ -
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•ASSEMBLEJA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS
Alameda dos Buritis, n.231, Setor Oeste, Goiâllia.GO, CEP 74.0] 9-900

Telefones: (62) 2764-3022 Fax: 2764-3375
Site: IVww.asselllblcia.go.gov.br

Ofício nO632-P

Goiânia, 31 de maio de 2017.

A Sua Excelência o Senhor
Governador do Estado de Goiás
MARCONI FERREIRA PERILLO JúNIOR

Senhor Governador,

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, o incluso autógrafo de
lei nO 103, aprovado em sessão realizada no dia 3O de maio do corrente ano, de autoria da
Deputada DELEGADA ADRIANA ACCORSI, que concede título de cidadania que
especifica.

Atenciosamente,



ESTADO DE GOIÁS
ASSEMBLEIA LE GI &'LATIVA

AUTÓGRAFO DE LEI'N° 103, DE 30 DE MAIO DE 2017.
LEI N° , DE DE DE 2017.

Concede título de cidadania que especifica.

A ASSEMBLEIA LEGISLA TIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do
art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica concedido a MARIA DA PENHA MAIA FERNANDES O Título
Honorífico de Cidadã Goiana.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLA TIVA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 30 de
maio de 2017.

~SÉVITTI
- PRESIDENTE -



Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

tDiário Oficial2
(quatrocentos e oitenta milhões de reais);

2.4. a data prevista para o inicio e o final da implantação ou
da ampliação;
3. o crédito outorgado deve ser apropriado em parcelas
mensais e sucessivas, conforme definido em termo de
acordo;
............................................................. "(NR)
Art. 2° Ficam revogados os itens 1 e 2.3 da alínea "t" do

inciso I) do art. 2° da Lei nO13.194, de26 de dezembro de 1997.
Art. 3° VETADO.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em

Goiânia, 23 de junho de 2017,129° da República.
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

João Furtado de Mendonça Neto
Protocolo 24361

GOIÂNIA, TERÇA.FEIRA, 27 DE J
ANO 180 - DIÁRIO OFICI

eu

Art. 1° Fica concedido a ALÉCIO MARÓSTICA o Titulo
Honorifico de Cidadão Goiano.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em
Goiânia, 23 de junho de 2017, 129° da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
Protocolo 24357

LEI N° 19.697, DE 23 DE JUNHO DE 2017

Institui a Semana Estadual de Conscien-
tização sobre o Transtorno de Ansiedade
Generalizada - TAG.

LEI N° 19.699, DE 23 DE JUNHO DE 2017

Concede título de cidadania que especifica.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS,
nos termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Art. 1° Fica institulda a Semana Estadual de Cons-
cientização sobre o Transtorno de Ansiedade Generaliza - TAG, a ser
realizada, anualmente, na segunda semana do mês de dezembro.

Art. 2° A Semana de Conscientização sobre o Transtorno de
Ansiedade Generalizada -TAG- tem como objetivos:

I - levar ao conhecimento da população informações sobre

,.,fldoença;
• 1/ - promover a divulgação de ações ou políticas públicas
existentes que tenham por objetivo preservar a saúde das pessoas
portadoras do transtorno;

111 - promover a orientação sobre a prevenção, o diagnóstico
e o tratamento adequado;

IV - realizar o devido encaminhamento dos casos diagnosti-
cados para acompanhamento médico especializado.

Parágrafo único. As ações de que trata este artigo poderão
ser desenvolvidas por meio da colaboração entre o Poder Público
Estadual e a sociedade civil organizada.

Art. 3° O Poder Executivo, por meio de seus órgãos
competentes, poderá promover palestras, seminários e outros
eventos que visem o esclarecimento sobre a doença com a finalidade
de alcançar os objetivos previstos nesta Lei.

Art. 4° As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão à conta da dotação constante do Orçamento-Geral do
Estado, nos termos do art. 3° da Lei Complementar nO112, de 18 de
Setembro de 2014.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em
Goiânia, 23 de junho de 2017,129° da Repúblíca.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
LEONARDO MOURA VILELA

Protocolo 24362

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS,
nos termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Ficà" concedido a MARIA DA PENHA MAIA
FERNANDES o Título Honorífico de Cidadã Goiana.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em
Goiânia, 23 de junho de 2017, 129° da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
Protocolo 24359

LEI N° 19.700, DE 23 DE JUNHO DE 2017

Institui as bases do Programa Goiás Sem
Fronteiras (PGSF) e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS,
nos termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído o Programa Goiás Sem Fronteiras
(PGSF), com a finalidade de proporcionar educação e capacitação
científica, tecnológica, profissional e de inovação, por meio da
concessão de bolsas de estudo, apoio a missões e imersão,
vivência e intercâmbio em instituições internacionais de ensino de
reconhecída excelência.

Parágrafo único. As ações do Programa de que cuida esta
Lei, no cumprimento das obrigações do Estado com a educação
e o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, serão
complementares aos diferentes níveis e modalidades de educação,
às dimensões do trabalho, do empreendedorismo, da ciência e

• abc
Diretoria- ------

Paulo Valério da Silva
Diretor de Gestão, Planejamento e Finanças

~
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• ESTADO DE GOIÁS.E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

~

Goiânia, 27 de junho de 2017.

Encaminhe-se para arquivamento, depois de gravada a sua tramitação no Sistema

de protocolo.
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